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نرماليته بين (فراتر رفته است » معمول«گان غرق شده در سواحل ايتاليا نمی بود که از حد اگر به دليل تعداد پناھند

 در ٢٠١٣بر و اکت٣ در حالی که در حادثۀ –، تراژدی مسافران می توانست جلب توجه نکند ) نفر است٧٠ تا ۶٠

 پناھنده به انضمام ۶١ين دو سال پيش از ا.  نفر نجات يافتند١۵۵ مسافر دريائی تنھا ۵٠٠سواحل المپدوزا از 

تعدادی کودک در ھمين مکان غرق شدند، در حالی که کمبود مواد غذائی داشتند و سوخت کربوران کشتی آنھا نيز 

 ٢٠١٢آمارگيری سال . به اتمام رسيده بود، ولی ناو ھواپيمابر ناتو که در آنجا حضور داشت ھيچ واکنشی نشان نداد

ھيچ نظارت ھوائی و نه حتی با به توپ بستن کشتی ھا به شکلی که .  می دھد ميليون مھاجر را نشان٢٣٠حدود 

که از را اومبرتو بوسی از جناح راست افراطی ايتاليا پيشنھاد کرده بود، نمی تواند اين توده ھای ميليونی 

  .  جلو گيری کند،کشورھايشان می گريزند
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را استخراج کرده و می برند، و در ازای آن ھواپيماھای فريقا طال، کولتان، ھيدروکربور و مواد معدنی ديگر ااز 

باربری محموله ھای اسلحه و مبلغ پياده می کنند تا عموم مردم را به صبر و شکيبائی و اميد به زندگی بھتر در 

  .دعوت کنند» جھان ديگر«

 

کس از  می انجامد، ھيچبدون نام، بدون داستان عاشقانه، بدون ترانه ای برای ابدی سازی سفرھائی که به مرگ 

 و - زندگی اين مردان و زنان شجاعی که نه تنھا برای تحقق آرزوھای شخصی خودشان بلکه برای خانواده ھايشان، 

  . فلم نمی سازد،خطر می اندازنده  زندگی خودشان را ب- از اين گذر برای تاريخ تمدن بشری 

 رفتاری را که بر او سزاوار دانسته اند پوشش يکی از ستراتژی ھای سياسی است که» انسان زدائی از غير«

به ھمان شکلی که ده ھا ھزار انسان را در بمباران عراق، افغانستان يا در پاکستان به قتل . قانونی می بخشد

تا وقتی که آنھا بدون نام باقی مانده اند، تلويزيون تصاوير ازدواج يا ھمسر باردار اين و يا آن سرباز . رساندند

  .کشته شده است» بوميان بربر و بی رحم« را نشان می دھد که به دست يکی از اشغالگر

زمون می گذارد که قوانين غير طبيعی  آه بساری برای انتخاب افرادیت ما را در شرماين اجساد يک بار ديگر قابلي

 وجود ماھيگيران با اين. مانند منع کمک رسانی به افرادی که در خطر جانی قرار دارند را برقرار ساخته اند

ايتاليائی از غريزۀ طبيعی شان تبعيت کردند و ده ھا نفر از اين انسان ھای نااميد را نجات دادند و با چنين عملی 

دست رد به سينۀ ھيوالھائی زدند که خود ما برای ادارۀ امور انتخاب کرده ايم و ھم اکنون در کاخ ھا به سر می 

   .برند

  

 زندگينامه ھای نا شناخته

لود می  آبين زندگينامه ھای ھزاران نفر از قھرمانان المپيک بدون مدال که از بلندترين حصارھا  با دستھای خون

گذرند و از درياھای رام نشدنی عبور می کنند تا از جنگ و فشارھای سياسی، قومی و مذھبی و از دولت ھايشان و 

چپاول منابع طبيعی شان بگريزند، نمونه ھای زير را به ھمين گونه از اعمال شقاوت آميز قدرت ھای بزرگ برای 

  :می توانيم يادآور شويم 

کشور او روی درياچه ای از .  سالۀ سوماليائی با پسر پنج ساله اش احمد پا در راه سفر می گذارد٢۶ فاطمه زن -

 يعنی نام کد ،ندمعرفی می ک» دولت بی اعتبار«نفت دست نخورده واقع شده، و غرب دولت سومالی را به عنوان 
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در سومالی مردم روی ذخائر عظيم اورانيوم، . »کشورھای دارندۀ منابع طبيعی و راه ھای حمل و نقل اين منابع«

  .طال، نفت، گاز، بوکسيت و مس از گرسنگی جان می دھند

ج عدن راه فريقا و خليا به ھدف نظامی سازی شاخ ٢٠٠٩ماجرای کثيف و ساختگی دزدان دريائی پاکومانتا در سال 

اندازی شده بود، يعنی به ھدف کنترل نظامی يکی از ستراتژيک ترين معابر جھانی در تقاطع خليج فارس، دريای 

سپس ديديم که ماھی ھا و ميوه .  درصد نفت جھان از آنجا عبور می کند٣٠سرخ و آبراه سوئز بود يعنی راھی که 

وميان منطقه روی ميز مشتريان ھتل ھای اسپانيائی و فرانسوی ھای دريائی به عنوان تنھا منبع مواد غذائی برای ب

قرار گرفت، و طی ھمين ماجرا بود که آشکار شد که دزدان دريائی واقعی با دستکش ھای سفيد ھزاران کيلو آشغال 

  .سّمی در آب ھای آنھا ريخته بودند

او نمی . ھا کودک سوماليائی يتيم است احمد کودک ده ساله با چشمان درشت، قربانی ديگری است که مثل ميليون -

ک ولگرد خيابان ھا تبديل شود، او نمی خواست به کار مدام و طوالنی به ازای يک دخواست مثل ديگران به کو

 سرباز يا برده در بازار آزاد -وعده غذا در روز با سوء استفادۀ جنسی به عنوان دسر تن در دھد، يا به عنوان کودک

او وقتی سوار کشتی شده بود، در اين . شده در انواع و اقسام شرکت ھا به خدمت گرفته شودسرمايه داری جھانی 

  .تصور بود که از چنين سرنوشتی رھائی يافته است، ولی اکنون در اعماق آبھای دريا به سر می برد

 

  ااتيوپی و ليبي

ضو بخشی از آلت جنسی زنان را که  آببا، زنی از کشور قھوه، اتيوپی به کمک فعاالن ديگر موفق شد که قطع ع-

برای اين مبارز، بين مبارزات ناممکنی که . يک پيروزی تمام عيار. به شکل سنتی رايج بود، غير قانونی سازد

دست يافتن بدان مشکلتر بود، پيروزی عليه نظام اقتصادی، سياسی و اجتماعی سرمايه داری بود که از ديدگاه 

از فرط بار سنگينی که روی دوشش حمل می کرد، ديگر .  مجاز می دانستساختاری خشونت پدرساالرانه را

 ساله، يکی از ھمان چھار ميليون ٧سرانجام به اتفاق خواھر زاده اش حکيمه، دختری . برايش قابل تحمل نبود

ال ھای آرزوی آببا نجات اين دختر بود که مثل ھزاران نفر از ھم سن و س.  راه سفر برگزيدکودک يتيم اتيوپيائی

 پس از فروپاشی ١٩٧٤کشوری که روزی روزگاری در سال . خود در خطر بی غذائی و مرگ به سر می کرد

 در حال مرگ و بيمار و بی سواد بودند، حکومت ديکتاتوری زومبی ھايله سالسی، حاکم مردمی که عمالً 

ت کشاورزی را  و کوبا اصالحادولت نظامی ھايال ماريام با کمک اتحاد جماھير شوروی. سوسياليستی اعالم شد

تحقق بخشيد، و آموزش و بھداشت عمومی را رايگان اعالم کرد، و سپس به مسائل حقوق زنان و اقليت ھای قومی 

منابع کشور مثل طال، گاز طبيعی، تانتال و سنگ مرمر سرانجام می توانست برای صاحبان اصلی و . پرداخت

 که صدھا ھزار نفر را به کشتن داد، ٨٠سال ھای اشتباھات دولت، خشکسالی شديد . قانونی آن کارساز باشد

تحريکات اياالت متحده را نيز بايد يادآوری کنيم که از اريتره شورشيان را مسلح می کرد که کمک ھای بين المللی 

چنين وضعيتی موجب اختالل در .  منحرف به کار می گرفتندۀبرای قحطی زدگان و گرسنگان را برای خريد اسلح

وضعيتی .  فلج شدی شد و سرانجام اين کشور با فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی کامالً پيشرفت اتيوپ

  . ميليون نفر طی سه دھۀ گذشته مھاجرت کردند٦مشابه افغانستان پيش آمد که 

امروز با وجود اقتصاد . سرانجام واشينگتن بر اين کشور و وضعيت ممتاز جغرافيائی ستراتژيک آن تسلط يافت

 ٢٠٠ر برای خريد ال ميليون د١٠٠شکسته و نيم ميليون کودک که در خطر مرگ فوری قرار گرفته اند، دولت ور

  .تانک ا ز اوکرائين اختصاص داده است
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او ھمسر و فرزندانش را ترک کرد تا از ھمان راھی که منابع کشورش را به . م يک آرشيتکت ليبيائی بودابراھي -

» گروه خانواده«طرح او اين بود که در ايتاليا مستقر شود و سپس با تکيه به قانون .  کندايتاليا منتقل می کرد، عبور

 پس از قتل قذافی در ھرج و مرج غرق شده و قول و قرار ناتو اوضعيت ليبي. ھمسر و فرزندانش را نيز منتقل کند

 بمباران شھروندان ليبيائی و اين ھمان اتحاديۀ  نظامی است که با.  وجود خارجی نداردبرای دموکراسی اساساً 

  .تخريب زير بناھای کشور و قتل دھھا ھزار انسان می خواست با پول ھمين مردم کشور را بازسازی کند

ود، او تصور می کرد که دولت ھای غربی به ازای خشونت شرم آوری که ب ولی ابراھيم در محاسباتش اشتباه کرده

در بانک ھای ايتاليائی . د کردنائی در اروپا با آغوش باز استقبال خواھ تحميل کرده است، از شھروندان ليبياليبي

خزانۀ عمومی پاريس به سھم خودش در مورد .  سپرده شده بوده استا ميليون دالر پول نقد به حساب ليبي۶۵٠٠٠

شرمانه بی اين بازی ھای .   برای انتخابات سرکوزی تحقيقاتی را آغاز کرده است٢٠٠٧کمک ھای قذافی در سال 

 ٣۵سپس سرکوزی با تبانی شورای ملی موقت براندازی قذافی را به ازای : خود گرفته است ه ابعاد غير تصوری ب

  .درصد مشارکت شرکت ھای فرانسوی در معامالت نفتی سازماندھی کرد

فريقا افتی در حال حاضر، نبود دولت، مبارزۀ بی امان بين گروه ھای مسلح برای کسب تسلط بر بزرگترين ذخيرۀ ن

سقوط دولت . و اعتصاب پاره وقتی کارگران نفت نيز اقتصاد کشور را فلج کرد) دو برابر ذخيرۀ نفتی اياالت متحده(

 انگيزه ھائی است که مانع شرکت اروپائيان در جنگ اياالت متحده عليه ۀ و توليد اندک صنايع نفتی از جملاليبي

  .سوريه می شود

 

 سياست تضعيف 

 کشورھای ثروتمند به عقب ماندگی يکی از ستراتژی ھای سياسی است که با تبانی اليگارشی و رژيم محکوم کردن 

و اين جوھر اصلی .  تحقق می پذيرد،ھای محلی البی مسلک که در مذاکرات و معامالت از ھر نوعی شرکت دارند

 خودشان را با آن تنظيم کرده و نسخه ھائی است که نھادھای مالی تجويز می کنند تا چنين دولت ھائی ساختارھای

با چنين ساز و کارھائی زمينه را برای ). مانند جنگل تانزانيا( منابع طبيعی را نيز به بخش خصوصی واگذار کنند

به عنوان مثال، بانک (بخشی از پول ھای نقد بانک ھای غربی . سرمايه گذاری ھای خارجی آماده می سازند

 راه چاقاق سنگ ھای قيمتی، مواد مخدر و اسلحه به صندوق ھايشان سرازير می از) اعتبارات تجارت بين المللی

در . جريان دارد ولی چيزی برای توسعه باقی نمی ماندآن فريقائی که پول در داخل و در خارج اشود، يعنی در 

 نفت، طال و کشتی تخيلی ما از اھالی مالی نيز ديده می شدند، کشوری که توسط ناتو اشغال شده، يعنی سرزمين

 سال است، يا نيجريه ھفتمين توليد کنندۀ نفت در سطح ٣٨اورانيوم، يعنی کشوری که شاخص اميد به زندگی تنھا 

  ...جھانی

 ۵اين ھمان داستان قديمی عراقی ھا است که وقتی مورد تھاجم اياالت متحده و ھم پيمانانش قرار گرفتند، حدود 

 ھمسايه پناھنده شدند، يعنی کشورھائی که در انتظار جنگ ھای یاشورھکميليون نفر از اھالی بابل قديمی به 

سال . ديگری بودند مانند سوريه و می بايستی به نوبت خود بار و بنديلشان را ببندند و به ناکجای ديگری بروند

به شکلی  توپ بستن کشتی ھا هھيچ نظارت ھوائی، و نه حتی ب. ندنفر مھاجرت کرده اميليون  ٢٣٠ بيش از ٢٠١٢

که اوبرتو بوسی پيشنھاد کرده است نمی تواند از اين موج عظيم انسانی که از شرايط زيست ناپذير کشورھايشان می 

  .گريزندجلوگيری کند
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نيمکت متھمان را در اسپانيا نگاه . پيوند زدن مھاجرت و بزھکاری نيز ديگر عمل نمی کند و کار ساز نخواھد بود

ه شھروندان اسپانيائی در نگاھشان نسبت به مھاجران تحول ايجاد کنند، مھاجرانی که وقت آن رسيده است ک! کنيم

 پر جمعيت لندن و برلن زندگی می کنند و توالت یصاحب فرزند شده اند و با وجود دو ديپلم دانشگاھی در خانه ھا

 کرده و اکنون يک ناخدای  مھاجر را اخراج۶٠۵۶ تعداد ٢٠١٣با اين وجود، اسپانيا از آغاز سال . تميز می کنند

يا شايد برای آن که . کشتی يا کاميون را بازداشت کرده تا توجه عمومی را از قاچاقچيان اصلی انسان منحرف سازد

کس در ابتکار عمل برجسته ترديدی به خود راه ندھد، به دولت ھائی مانند سنگال پول بپردازد تا با زير پا  ھيچ

ولی آنچه را که به ما نمی گويند، اين است که . زگشت پناھندگان بازداشت شده را بپذيردگذاشتن قوانين بين المللی با

مقامات بزھکار ھمين کشور جواز ماھيگيری ويژه برای شرکت ھای خارجی صادر کرده است، و ماليات را برای 

  .اھالی بومی باال برده و بر اين اساس آنھا را مجبور ساخته است که به اسپانيا بروند

فريقا طال، کولتان، ھيدروکربور و مواد معدنی ديگر را استخراج کرده و می برند، و در ازای آن ھواپيماھای ااز 

باربری محموله ھای اسلحه پياده و مبلغ پياده می کنند تا عموم مردم را به صبر و شکيبائی و اميد به زندگی بھتر در 

  .دعوت کنند» جھان ديگر«
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